
Studiul 11 – Legământul

Studiul 11
- texte - 

Legământul

Textul de memorat: „«Iată, vin zile», zice Domnul, «când voi face cu casa lui Israel şi cu casa 
lui Iuda un legământ nou.»” (Ieremia 31:31)

Duminică

1. Geneza 9:1-17; 1.  Dumnezeu a binecuvântat  pe Noe şi  pe fiii  săi  şi  le-a zis:  "Creşteţi, 
înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul.
2. S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, 
pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat în mâinile voastre!
3. Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba 
verde.
4. Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi.
5. Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc; şi voi 
cere înapoi viaţa omului din mâna omului, din mâna oricărui om, care este fratele lui.
6. Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a 
făcut pe om după chipul Lui.
7. Iar voi, creşteţi şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ şi înmulţiţi-vă pe el!"
8. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui care erau cu el şi a zis:
9. "Iată, Eu fac un legământ cu voi şi cu sămânţa voastră care va veni după voi;
10. cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât şi vitele şi toate fiarele de pe 
pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de  
pe pământ.
11. Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va 
mai veni potop ca să pustiască pământul."
12. Şi Dumnezeu a zis: "Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine şi voi şi între toate 
vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:
13. curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre  
Mine şi pământ.
14. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor;
15. şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de 
orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.
16. Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă voi uita la el ca să-Mi aduc aminte de legământul cel  
veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ."
17. Şi Dumnezeu a zis lui Noe: "Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între  
Mine şi orice făptură de pe pământ."

Luni

2. Geneza 12:1-3; 1. Domnul zisese lui Avram: "Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa 
tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.
2. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o 
binecuvântare.
3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi  
toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
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Geneza 15:1-5; 1.  După aceste  întâmplări,  cuvântul  Domnului  a  vorbit  lui  Avram într-o 
vedenie şi a zis: "Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare."
2.  Avram  a  răspuns:  "Doamne  Dumnezeule,  ce-mi  vei  da?  Căci  mor  fără  copii;  şi 
moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc."
3. Şi  Avram a zis:  "Iată că nu mi-ai  dat sămânţă, şi  slujitorul  născut în casa mea va fi  
moştenitorul meu."
4. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: "Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din  
tine, acela va fi moştenitorul tău."
5. Şi,  după ce l-a dus afară, i-a zis: "Uită-te spre cer şi  numără stelele, dacă poţi  să le 
numeri." Şi i-a zis: "Aşa va fi sămânţa ta."

Geneza 17:1-14; 1. Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a 
arătat şi i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană.
2. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult."
3. Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel:
4. "Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri.
5. Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri.
6. Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi.
7. Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; 
acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale 
după tine.
8. Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi  
voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor."
9. Dumnezeu a zis lui Avraam: "Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din 
neam în neam.
10. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine:  
tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur.
11. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului  
dintre Mine şi voi.
12. La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur,  
neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun 
străin, care nu face parte din neamul tău.
13. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât şi cel cumpărat cu bani; şi astfel  
legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veşnic.
14. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit din 
mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu."

3. Galateni 3:6-9,15-18; 6. Tot aşa şi "Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a 
fost socotită ca neprihănire."
7. Înţelegeţi şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.
8.  Scriptura,  de  asemenea,  fiindcă  prevedea  că  Dumnezeu  va  socoti  neprihănite  pe 
Neamuri,  prin  credinţă,  a  vestit  mai  dinainte  lui  Avraam  această  veste  bună:  "Toate 
neamurile vor fi binecuvântate în tine."
9. Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios.
15. Fraţilor, (vorbesc în felul oamenilor) un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuşi 
nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva.
16. Acum, făgăduinţele au fost făcute "lui Avraam şi seminţei lui." Nu zice: "şi seminţelor" (ca 
şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: "şi seminţei tale",  
adică Hristos.
17. Iată ce vreau să zic: un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi  
desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie nimicită de Legea venită după patru sute treizeci de ani.
18. Căci, dacă moştenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu printr-
o făgăduinţă a dat-o lui Avraam.
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Marți

4. Exodul 24:1-8; 1. Dumnezeu a zis lui  Moise: "Suie-te la Domnul, tu şi Aaron, Nadab şi 
Abihu, şi şaptezeci de bătrâni ai lui Israel, şi să vă închinaţi de departe, aruncându-vă cu 
faţa la pământ.
2. Numai Moise să se apropie de Domnul; ceilalţi să nu se apropie şi poporul să nu se suie  
cu el."
3. Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. Tot poporul a 
răspuns într-un glas: "Vom face tot ce a zis Domnul."
4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la  
poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui  
Israel.
5.  A  trimis  pe  nişte  tineri  dintre  copiii  lui  Israel  să  aducă  Domnului  arderi  de  tot  şi  să  
înjunghie tauri ca jertfe de mulţumire.
6. Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe 
altar.
7. A luat cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: "Vom face şi vom asculta 
tot ce a zis Domnul."
8. Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: "Iată sângele legământului pe care l-a  
făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte."

5. Evrei 4:2; Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a fost  
propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit.

Miercuri

6. Ieremia 31:31-34; 31. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa 
lui Iuda un legământ nou.
32. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână 
să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ 
asupra lor, zice Domnul.
33. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul:  
Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei  
vor fi poporul Meu.
34.  Niciunul  nu  va  mai  învăţa  pe  aproapele  sau  pe  fratele  său  zicând:  "Cunoaşte  pe 
Domnul!", ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci  
le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor."

Joi

7. Luca 22:20; Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar 
este legământul cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi.

1 Corinteni 11:24-26; 24. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: "Luaţi,  
mâncaţi;  acesta este trupul  Meu care se frânge pentru voi;  să faceţi  lucrul  acesta  spre 
pomenirea Mea."
25. Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: "Acest pahar este legământul cel nou în 
sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el."
26. Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi  
moartea Domnului, până va veni El.
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